Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

7. september 2017

Seniorrådsmøde 4. september 2017
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B103

Formand
Næstformand+
ordstyrer
Kasserer

Medlemmer
Børge Mogensen
Inge Jacobsen

Afbud

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (11-12)
Helle Petersen (referent)

Flemming Djurnø
Hans Behrendt
Kirsten Dahlmann-Hansen
Leif Bentsen

0.

Seniorrådet havde endnu en gang ikke modtaget materialet til mødet med posten, trods
fremsendelse som Quickpost. Seniorrådet besluttede derfor, at det printede materiale til de
næste møder afleveres i kuverter i receptionen torsdag eftermiddag/alternativt fredag
morgen. Så henter Inge og lægger i Pensionisternes Hus til afhentning.

1.

Godkendelse af referat fra møde den 14. august 2017
Referatet blev godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til den 2. oktober 2017
Kirsten blev valgt.

4.

Meddelelser fra formanden
 Rapport fra Frivillighedsdagene – Hans samler op på spørgeskemaundersøgelsen og
medbringer til næste Seniorrådsmøde.
 Der har været afholdt møde med administrationen omkring input til plejeboligplan
 FN-dagen den 4/10 – Flemming køber billetter til Seniorrådet
 Budgetgennemgang med Ulla Callesen den 12/9, kl. 14-15 i lokale B102
 Dialogmøde om budget 2018 den 13/9, kl. 16.30-18.30 på Sengeløse Plejecenter
 Vælgermøde den 2/11, kl. 16.00-18.30 i Byrådssalen
 Der skal udarbejdes retningslinjer i forbindelse med udlevering af I-pads
 Julefrokost i Pensionisternes Hus onsdag den 29/11, kl. 13.00 – Inge inviterer Inge
Lundbye

5.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 5/9-17
Meddelelsessager
Til orientering
Referat Seniorrådsmøde 29.05.2017
Orientering vedr. Ungeprofilundersøgelsen
Politiske sager:
3.A – Budgetbemærkninger 2018-21
4.I – Udmøntning af pulje til værdig ældrepolitik
2018
5.I – Godkendelse af hjemtagning af specialtandplejen

Sagsbehandler
HellePe

Til efterretning eller høringssvar
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning

Doknr.
199344-17

Sagsnr.
16/24741

6.

Meddelelser fra referenten
 Forventer at modtage I-pads inden for 14 dage. Ser på retningslinjer for udlevering/brug.

7.

Økonomi v/Flemming
Ikke så meget nyt siden sidst, da Flemming ikke har modtaget rapporter fra ØDC endnu.
Regnskab udsendes så snart han har modtaget de nye tal. Seniorrådet har indkøbt et billede til kontoret i Pensionisternes Hus.

8.

Borgermødet 26. oktober – hvad er planen?
Seniorrådet hører om Søren D. Sørensen vil være dirigent ved mødet. Referenten undersøger om Michael Ziegler kan deltage for en kort bemærkning. Ulla Callesen inviteres til mødet.
Der bestilles sandwich, øl/vand, kaffe/kage.
De nærmere detaljer drøftes på Valgudvalgsmødet efter Seniorrådsmødet d.d.

9.

Status / evaluering af årets arbejde
Seniorrådet aftalte at mødes i Pensionisternes Hus mandag 9/10 kl. 10-13. Mødet skal
gerne munde ud i en årsrapport som lægges på hjemmesiden. Der laves en henvisning til
årsrapporten i Senior Nyts valgavis.
Leif tager smørebrød med og FU udarbejder dagsorden til mødet. Kirsten sender de foregående årsrapporter ud inden mødet.

10. Punkter til borgmestermøde 14. september
a) Er der en backup-plan hvis en privat leverandør lukker ned?
11. Seniorrådets vedtægter – (Bilag: Vedtægter vedtaget 2011 (195141-17), Justerede
vedtægter pr. 21/6-16 (195105-17), Udkast vedtægter pr. 1/1-18 (195191-17)
Efter en drøftelse om at skære antallet af medlemmer ned til 7, besluttede Seniorrådet dog
at bevare 9 medlemmer. Udkastet til vedtægter pr. 1/1-18 blev gennemgået og vedtaget
og referenten sender ud til Seniorrådet inden det går til politisk behandling i ÆSU og Byrådet.
12. Skal der være valg til Seniorråd den 21. november eller ej?
Der er i alt indkommet 13 kandidater til valg til Seniorråd og Seniorrådet vedtog derfor at
gennemføre valg på samme dag som Kommunalvalget.
13. Tilmelding til Danske Ældreråds konference på Vingstedcentret 24/10
Inge tilmelder sig.
14. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast)
Spørgsmål til Ulla:
a) Evt. nyt omkring demens handleplanen (fra sidste møde)
Der afventes en politisk tilbagemelding i forbindelse med det udvidelsesforslag der er
fremsat i forbindelse med budgettet for at overholde den nationale demenshandleplan.
Indtil da arbejdes der efter den nuværende demensstrategi. Seniorrådet tilbyder, at
deltage i det videre arbejde på demensområdet.
b) Er der fundet en løsning vedr. fritvalgsordningen mht. levering af mad?
Fritvalgsbeviserne er blevet politisk godkendt – der kommer en mere detaljeret forklaring om brugen af dem i næste nr. af Senior Nyt.
I tilfælde af at Det Danske Madhus går konkurs finder kommunen nye løsninger, så
borgere ikke bliver ladt i stikken indtil der kommer en ny leverandør på banen.
c) Undervisning i brug af Ipad
Ulla foreslog, at Seniorrådet tog kontakt til ÆldreSagen, som kører nogle udmærkede
IT-kurser. Det kunne evt. kombineres med en aftale med Anne Cordel fra Administrationen, som har undervisning i brug af I-pads i driften. Det blev aftalt, at Børge tager
kontakt til Ældre Sagen og giver besked til referenten, som så koordinerer med Anne,
hvis der bliver behov.
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Der bliver udleveret en kvittering, som skal underskrives i forbindelse med udlevering
af I-pads
d) Seniorbofællesskaber – Børge var forundret over, at der er så få Seniorbofællesskaber
på landsplan. Ulla kunne informere om, at der ikke er afsat penge i budgettet til Seniorbofællesskaber, men at der måske kan der etableres noget i privat regi.
e) Henvendelser til Seniorrådets medlemmer:
Inge havde fået en henvendelse vedr. afslag på at låne en kørestol i en periode indtil
hospitalsophold. Ulla forklarede, at midlertidige hjælpemidler hører under hospitalerne.
Inge havde ligeledes fået en henvendelse vedr. klarlæggelse af behov hos en borger
med døgnhjælp. Ulla forklarede at visitationen foretager revisitationer. Disse kan ændre hjælpen – både til mere og mindre hjælp ud fra borgerens behov. Skal ligeledes
ses som en sikring af borgerens retssikkerhed.
Diverse informationer fra Ulla:
a) Budgetmaterialet udsendes enten tirsdag eller onsdag (gennemgang 12/9)
b) Der er Dialogmøde om budgettet den 13/9
c) Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på august-mødet at ældreboligerne på Henriksdal fra i tirsdags (29/8) skal anvendes til plejeboliger i takt med at beboerne fraflytter boligerne. De vedtog ligeledes at der skal udarbejdes en overordnet helhedsplan for boligområdet, som skal indgå i budget 2019.
Børge kommenterede på den lange proces på plejeboligplanen.
d) Fra den 1/1-18 vil der være en forsikringsordning for de frivillige.
De politiske sager til ÆSU-mødet 5/9:
4.I – der skal drøftes hvilke tiltag der skal/ikke skal videreføres.
Leif spurgte til madklubben for enlige mænd, da der er planer om opstart af en lignende madklub i Fløng. Ulla opfordrede til at man søgte midler i §79-puljen og søge råd og vejledning på
Birkehøj Plejecenter (via Jette Elleby) og evt. lavede et samarbejde med Ældre Sagen, som
har erfaring med etablering af sådanne tilbud.
Ulla sender formentlig Majken Fuglsang til næste møde som stedfortræder.
15. Boformer (fast)
Afventer referat fra mødet omkring plejeboligplanen.
Der var ros til mødet om plejeboligplan – det er sådan Seniorrådet gerne vil involveres i
arbejdet.
16. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget

Intet nyt

(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

Intet nyt

(Kirsten Dahlmann-Hansen, Inge Jacobsen)

Kommunikationsudvalget
(Leif Bentsen, Kirsten Dahlmann-Hansen)

Teknik- og Miljøudvalget

Sidste nr. af Senior Nyt blev evalueret – der
var nogle fejl fra avisens side.
Hvis der ikke er nogen af de nye kandidater
der kan eller vil overtage arbejdet med Senior Nyt eller Seniorrådets hjemmeside, stiller
Leif sig til rådighed mod et vist honorar.
Flemming tager dette med i budgetforslag.
Leif står også til rådighed med at hjælpe en
ny kandidat ind i opgaverne.
Intet nyt

(Inge Jacobsen)

Kostrådet
(Flemming Djurnø, Leif Bentsen, Inge Jacobsen)

Ad. Hoc. vedr., FN dag/Omsorgspris,
Høstfest/Frivillighedsdagen m.m.
(Hans Behrendt)

Flemming kontakter Eva Bojesen, som er
Irenes efterfølger, for et møde.
Program FN-dagen er klart.
Høstfest/Frivillighedsdage er vel overstået.
Der er endnu ikke datoer for årets julefrokoster
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Brugerrådet for Pensionisternes Hus
(Inge Jacobsen)

Inge meldte afbud til seneste møde.
Vandskaden i kælderen skal på næste møde.

17. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Flemming – skal til 1. møde 14/9 (høre om ordningen med faste læger)
Birkehøj/Kirsten – møde på torsdag
Henriksdal/Hans – meldte afbud til seneste møde, endnu ikke modtaget referat
Sengeløse/Flemming – ikke afholdt møde siden sidst
Torstorp/Inge J. – klippekort ordningen er i gang, aftale om at afholde fælles bruger- og pårørenderådsmøde igen, Inge deltager i årskursus for demenskonsulenter
18. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
 Spørgeskemaundersøgelse på frivillighedsdagene v/Hans
 Temadag mandag 9/10 kl. 10-13 i Pensionisternes Hus – ”Evaluering af årets arbejde” – den nærmere planlægning
 Mål for det kommende års arbejde i Seniorrådet

19. Eventuelt
Intet.
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